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Boekhoudrapport

     2017

         voor

  Stichting Monument voor de Arbeider

            Molenbeek 47

            7071 AX Ulft

Geachte directie,

Uit de door U ter beschikking gestelde gegevens hebben 

wij voor U de

FISCALE JAARCIJFERS OVER 2017

samengesteld.

Wij vertrouwen erop hiermede aan Uw opdracht te hebben

voldaan.

Hoogachtend,

M. de Wolf BEc

Controller



Samenstelling– en beoordelingsverklaring

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen

aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellings-

opdrachten, in hoofdzaak uit verzamelen, verwerken,

rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij de

jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen

aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De aard en omvang van de werkzaamheden brengen met zich

mee dat zij niet kunnen resulteren in een accountants-

verklaring. Deze is voor uw bedrijf niet verplicht.

Uit niets is ons echter gebleken, dat wij zouden moeten

concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft.

Waarderingsgrondslagen

De fiscale regels betreffende waarderingen zijn toegepast.

Daar waar nodig is een toelichting gegeven.



                                             St. Monument voor de Arbeider

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

BALANS per ultimo                                  2017               2016

                                                   Jaar               Jaar

                                                   Euro               Euro

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Onroerende zaken                                      1

                                            ───────────        ───────────

TOTAAL VASTGELEGDE MIDDELEN                           1

                                            ───────────        ───────────

Liquide middelen                                    561                 82

                                            ───────────        ───────────

TOTAAL VLOTTENDE MIDDELEN                           561                 82

                                            ───────────        ───────────

T O T A A L  A C T I V A                            562                 82

                                            ===========        ===========

Beginkapitaal                                        82                350

Perioderesultaat                                    480               -268

                                            ───────────        ───────────

TOTAAL EIGEN VERMOGEN                               562                 82

                                            ───────────        ───────────

T O T A A L  P A S S I V A                          562                 82

                                            ===========        ===========



                                             St. Monument voor de Arbeider

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

WINST- EN VERLIESREKENING over        Jaar                    Jaar        

                                      2017                    2016        

                                      Euro       %            Euro       %

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Inkomsten                            5.962     100,0         5.720    100,0

                               ───────────   ───────   ───────────   ──────

NETTO-OMZET                          5.962     100,0         5.720    100,0

Directe kosten                                                 -13     -0,2

                               ───────────   ───────   ───────────   ──────

BRUTOWINST                           5.962     100,0         5.707     99,8

                               ───────────   ───────   ───────────   ──────

Kantoorkosten                                                 -250     -4,4

Publiciteitskosten                                            -126     -2,2

Financieringskosten                      2                        

Algemene kosten                     -5.484     -92,0        -5.599    -97,9

                               ───────────   ───────   ───────────   ──────

TOTAAL KOSTEN                       -5.482     -92,0        -5.975   -104,5

                               ───────────   ───────   ───────────   ──────

Resultaat                              480       8,0          -268     -4,7

                               ───────────   ───────   ───────────   ──────

RESULTAAT                              480       8,0          -268     -4,7

                               ===========   =======   ===========   ======



                                             St. Monument voor de Arbeider

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SPECIFICATIES bij de BALANS per ultimo              2017              2016

                                                    Jaar              Jaar

                                                    Euro              Euro

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Onroerende zaken

onroerend goed                                         1

Liquide middelen

rabobank 117.3961.92                                 560                82

Beginkapitaal

eindkapitaal vorig boekjaar                           82               350



                                              St. Monument voor de Arbeider

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                                   Jaar                Jaar

SPECIFICATIES bij de                               2017                2016

WINST- EN VERLIESREKENING over                     Euro                Euro

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Inkomsten

sponsoring                                           71                 616

giften                                            4.967               4.878

werkzaamheid                                        923                 225

Directe kosten

ink. tbv verz. lunchpaketten                                            -12

Kantoorkosten

contributies/abonnementen                                              -250

Publiciteitskosten

advertenties                                                           -126

Financieringskosten

rente bankkrediet                                                         -

overige rentebaten                                    1

Algemene kosten

algemene assuranties                               -668                -554

bankkosten                                         -163                -125

overige algemene kosten                          -4.611              -4.426

vergaderingen                                       -40                -227

declaraties bestuur e.d.                                               -265
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